
... (n)o Estudo sobre Aprendizagem Cultural e
Inclusão Social de Migrantes e Refugiados.
Composto por um estudo documental e uma análise
dos dados de inquéritos com migrantes/refugiados e
profissionais da educação, este estudo fornece
informações úteis para as próximas etapas do projeto e
para os intervenientes e decisores políticos relevantes.

... (n)o curso Learn & Blend sobre "Introdução dos
migrantes e refugiados à cultura das comunidades
de acolhimento com ênfase na cultura popular". A
sua versão eletrónica está disponível gratuitamente
como um curso online no website do projeto, e o curso
completo está pronto para implementação na vida real.
Esta abordagem de aprendizagem combinada
promoverá a inclusão de migrantes e refugiados nas
sociedades de acolhimento, centrando-se na cultura
popular quotidiana e nas semelhanças com a sua
própria cultura
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- O processo de integração está intimamente relacionado
com o conhecimento e utilização da cultura de acolhimento
na vida quotidiana, que é altamente considerada pela
maioria dos migrantes/refugiados inquiridos. Isto explica
porque é que a aprendizagem cultural é valorizada por
este grupo, que tenta enriquecer a sua competência
cultural.

- Se os refugiados e migrantes sentirem que existe uma
atitude negativa em relação à sua cultura nativa, é provável
que a sua integração no país de acolhimento seja posta em
risco. O medo da discriminação parece ser o obstáculo
mais prevalente que impede o sucesso da integração e
da inclusão social. Por conseguinte, é necessário que haja
uma abordagem mais sensível à integração do ponto de
vista cultural, o que inclui incutir na população de
acolhimento a necessária apreciação da diversidade.

- De forma coerente, o envolvimento em atividades
culturais oferece um espaço seguro para que os
migrantes/refugiados adquiram competências cruciais e
melhorem o seu bem-estar e confiança, conduzindo a uma
melhor integração e empregabilidade.

Os principais recursos do projeto estão
concluídos! Pode dar uma vista de
olhos...

Alguns factos relevantes do estudo...

"O diálogo sobre a aprendizagem cultural e a
inclusão social continua a avançar! "

Quatro mesas redondas online foram organizadas na
Grécia, Itália, Portugal e Alemanha a fim de apresentar
o curso 'Learn & Blend' e os materiais de formação que
foram produzidos durante o projeto entre as partes
interessadas nacionais relevantes



... os formadores para adquirir a necessária
compreensão do curso "Learn & Blend", de modo a
ensiná-lo eficazmente aos migrantes e refugiados. Para
apoiar esta etapa do projeto, foi emitido um conjunto
de Diretrizes para Formadores. 

... os mentores que prestarão apoio individualizado
aos migrantes/refugiados através de competências
relevantes para o diálogo intercultural e mentoria
profissional. Um Currículo de Mentoria Cultural ajudará
a desenvolver as competências transversais dos
mentores, a técnica e a atitude na oferta de cursos de
formação cultural, como o projeto NEST. 

Estamos atualmente a realizar
formações na Grécia, Itália e

Alemanha para...

Junte-se a nós! 
 O projeto NEST continua a sensibilizar para as
dificuldades que os migrantes e refugiados
enfrentam quando lutam para encontrar o seu lugar
na sociedade que os acolhe. 

Todos nós temos um papel a desempenhar. Ajude-
nos a difundir uma mensagem de respeito e
confiança, junte-se a nós

@NESTproject2019 @NESTproj

@nest_proj www.project-nest.eu

Estamos também prontos para
começar...

... a avaliar o curso 'Learn & Blend' na Grécia,
Itália e Alemanha, para testar a eficácia da
abordagem educacional concebida através da
observação de grupos de teste de educadores,
migrantes e refugiados. A metodologia e as
ferramentas necessárias para este programa estão
atualmente a ser completadas e espera-se que a
pilotagem tenha início em Setembro de 2022.

Os últimos passos serão…

... o Relatório Piloto de Avaliação e Lições
Aprendidas resumindo as principais conclusões dos
cursos “Learn & Blend” em cada país parceiro. 

... os participantes transnacionais reunidos em
Bruxelas, que apresentarão os resultados do curso-
piloto "Learn & Blend" entre os participantes
internacionais. O objetivo é também formar um espaço
europeu para o diálogo e desenvolvimento de
iniciativas no campo da aprendizagem cultural e
inclusão social de migrantes/refugiados, bem como a
melhoria da atual oferta educacional neste campo.

… a conferência final em Atenas para mostrar os
resultados do projeto e as lições aprendidas. Uma
vasta audiência da sociedade civil, do meio académico
e das autoridades locais e públicas, peritos em políticas
e meios de comunicação social será convidada a
discutir os resultados do projeto, novos passos em
abordagens de aprendizagem cultural e ferramentas
para a inclusão social de migrantes e refugiados.


